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Zápis z jednání investiční komise RM č. 6/2017 

ze dne 14.06.2017 
 

Přítomni:  7 členů investiční komise - P. Brož, PhDr. D. Godycká, Ing. E. Hořejší, Ing. M. Tajtl, 
A. Bureš, J. Bouda, Bc. R. Janeček 
 Tajemnice komise: H. Platilová 

 Hosté: Ing. B. Sunkovská - vedoucí OSM, Radovan Šabata – starosta města, 
Ing. arch. Josef Pleskot – zpracovatel PD, Mgr. Lenka Sýkorová – držitelka 
autorských práv Sýkorova díla, Ing. Břetislav Sedláček – zpracovatel PD, 
Ing. arch. Leoš Pitter – zpracovatel PD, Petr Blahout – pracovník OSM, 
Bc. František Vágner – pracovník OSM 

 
Omluveni:  Ing. arch. J. Kautský, M. Batala   
Neomluveni: xxx 
Pozdní příchod:  xxx 
 
Program jednání:  

1. Schválení programu jednání IK č. 6/2017, jmenování ověřovatele zápisu z jednání IK 
č. 6/2017, výstupy z projednání zápisu č. 5/2017 v radě města dne 22.05..2017 – předkládá 
předseda investiční komise pan P. Brož 

2. Akce č. 5/2017/Inv „PD – Úprava piazzetty Vrchlického divadla dle návrhu Zdeňka Sýkory“ 
– předkládá OSM za účasti zpracovatele PD 

3. Akce č. 17/2017/Inv „PD – rozšíření vozovky u inundačního mostu ve sjezdu k ul. 
K Velodromu“ – předkládá OSM za účasti zpracovatele PD  

4. Akce č. 27/2017/Inv „PD – rekonstrukce Letního cvičiště v Lounech“– předkládá OSM za 
účasti zpracovatele PD 

5. Harmonogram plnění Plánu investic na rok 2017 a Plánu oprav a udržování na rok 2017 – 
aktualizace k 07.06.2017 – předkládá OSM 

6. Revize Plánu investic na rok 2017 a Plánu oprav a udržování na rok 2017 – předkládá 
OSM 

7. Různé 
   

1. Schválení programu jednání IK č. 6/2017, jmenování ověřovatele zápisu z jednání IK 
č. 6/2017, výstupy z projednání zápisu č. 5/2017 v radě města dne 22.05.2017 

 

Předseda IK seznámil přítomné členy komise s programem jednání IK č. 6/2017, ověřovatelem 
zápisu z jednání IK č. 6/2017 byla jmenována Ing. E. Hořejší. 
Dále předseda IK informoval o projednání zápisu č. 5/2017 v RM – bez připomínek. 

 
Závěr:  Investiční komise – 

- schvaluje program jednání IK č. 6/2017 
- předseda IK jmenoval Ing. E. Hořejší jako ověřovatele zápisu z jednání IK 

č. 6/2017 
- bere na vědomí informace ve věci projednání zápisu IK č. 5/2017 v radě města 

dne 22.05.2017. 
 

 

Hlasování:   

Pro 7 Brož, Godycká, Hořejší, Tajtl, Bureš, Bouda, Janeček 

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval  0  
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2. Akce č. 5/2017/Inv „PD – Úprava piazzetty Vrchlického divadla dle návrhu Zdeňka 
Sýkory“ 

Odbor správy majetku předložil členům IK k projednání materiál návrhu řešení úpravy piazzetty 

Vrchlického divadla. Materiál obsahoval popis řešení nášlapných vrstev, provedení podkladu, 

schodišťových stupňů a návaznosti na okolní komunikace, způsob osvětlení a úpravu vstupu 

do Galerie města Loun.  

Řešení nášlapné vrstvy piazzetty a zhotovení samotné struktury Sýkorova díla je zamýšleno 

aplikací epoxidové stěrky v kombinaci bílé a černé barvy s protiskluzným křemenným vsypem. 

Jako podklad pro nášlapnou vrstvu je navržena betonová deska o tloušťce 210 mm. Návrh 

zahrnuje bourací práce, které se týkají stávajícího schodiště, které zajišťuje přístup z ulice 

Osvoboditelů, dvou schodů ze strany ulice Jakoubkovi, opěrných stěn, které piazzettu 

ohraničují ze stran ulic Jakoubkova a Osvoboditelů, části kde se nachází vstup do Galerie 

a dvou železobetonových koulí při vstupu do divadla. Přístup na piazzettu je nově zamýšlen 

volně ze všech stran schodištěm, které bude realizováno z železobetonových prefabrikátů 

s protiskluznou úpravou tryskáním. Do schodišťového prostoru budou posunuty stožáry 

veřejného osvětlení, aby se uvolnil prostor pro Sýkorovo dílo. Na oba stožáry veřejného 

osvětlení bude instalováno osvětlení piazzetty. Vstup do Galerie města Loun bude nově řešen 

ze strany piazzetty a vstup bude řešen jako bezbariérový. V návaznosti na úpravy vstupu 

budou nutné i úpravy části vnitřku suterénu budovy divadla. 

S ohledem na rozsah prací se uvažuje o rozdělení realizace akce na dvě etapy. V 1. etapě 

v roce 2018 by byly provedeny bourací práce, betonová podkladní deska, schodiště, úprava 

vstupu do Galerie města Loun a části suterénu budovy divadla, v 2. etapě v roce 2019 by poté 

na vyzrálý podklad bylo zhotoveno samotné Sýkoro dílo. 

Plánovaný termín realizace:    2018 - 2019 

Předpokládané náklady na stavbu:  5.717.286  Kč s DPH 

 

Dopravní komise výše uvedené projednala dne 07.06.2017 s následujícím závěrem: 

Členové DK vzali projektovou dokumentaci akce na vědomí s tím, že DK nemá 

k realizaci projektu žádné připomínky, naopak akce přispěje k větší bezpečnosti chodců 

a k zlepšení rozhledových poměrů.       

Při projednávání tohoto bodu členové IK diskutovali s Ing. arch. Pleskotem o nutnosti 

provedení akce v etapách a shodli se na realizaci celé akce v roce 2018. Dle vyjádření 

Mgr. Lenky Sýkorové je požadováno dokončení celé stavby do konce roku 2019. Dále byl 

členy IK vznesen dotaz, zda realizace akce ovlivní chod divadla a jakým způsobem je řešeno 

odvodnění plochy před divadlem. Projektant sdělil členům IK, že odvodnění plochy se nemění, 

tj. je řešeno do stávající kanalizace. Odhadem projektanta bude realizace trvat cca 2 měsíce, 

tzn., že prodloužené 3-měsíční prázdniny divadla by měly být dostačující. Dále projektant 

sdělil, že v souvislosti s úpravami vstupu do Galerie města Loun dojde k poškození části 

stávající fasády budovy divadla a doporučil řešit opravu celého povrchu (tato oprava není 

součástí předpokládaných nákladů na stavbu. Mgr. Sýkorová přislíbila, že na realizaci akce 

přispěje Spolek Sýkora 2020 částkou ve výši cca 1.850.000 Kč a informovala členy IK, že bude 

též probíhat veřejná sbírka na tuto akci. 
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Závěr:  Investiční komise – 
- bere na vědomí předložený návrh projektové dokumentace k akci č. 5/2017/Inv 

„PD – Úprava piazzetty Vrchlického divadla dle návrhu Zdeňka Sýkory“ 
- doporučuje akci realizovat bez etapizace v roce 2018 

 

Hlasování:   

Pro 7 Brož, Godycká, Hořejší, Tajtl, Bureš, Bouda, Janeček 

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval  0  

 
3. Akce č. 17/2017/Inv „PD – rozšíření vozovky u inundačního mostu ve sjezdu k ul. 

K Velodromu“   

Odbor správy majetku předložil členům IK k projednání projektovou dokumentaci 
v rozpracovanosti na investiční akci č. 17/2017/Inv „PD - rozšíření vozovky u inundačního 
mostu ve sjezdu k ul. K Velodromu“.  

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy části komunikace („sjezdu“) v ulici K Velodromu 
v místě napojení této ulice na silnici č. III/25013 (ul. Benátky) u inundačního mostu. Křižovatka 
má ve stávajícím stavu nedostatečné šířkové uspořádání. Auta jedoucí do ulice K Velodromu 
směrem od Dobroměřic (přes inundační most) mají nedostatečný prostor pro bezpečné 
odbočení. Při odbočování zasahují automobily do protisměrného pruhu z důvodu malého 
poloměru oblouku křižovatky a také z důvodu malé šířky jízdního pásu. Po domluvě 
s projektantem byly navrženy 2 varianty. 

VARIANTA č. 1 
V novém stavu je navrhováno rozšíření šířky komunikace v ulici K Velodromu, tak aby byl 
zajištěn průjezd v obou pruzích. Rozšíření bude zajištěno zvětšením asfaltové plochy tak, aby 
nedocházelo k najíždění vozidel jedoucích směrem od Dobroměřic do protisměrného jízdního 
pruhu. Výškový rozdíl mezi stávajícím terénem a novou komunikací bude zajištěn 
vysvahováním terénu. Nový svah bude zasahovat do tří stávajících stromů, které bude nutné 
přesadit. Touto variantou nebude dotčena stávající cyklostezka. 

Dešťová voda bude svedena průběžně v podélném sklonu volně na terén. 

ODHADOVANÉ NÁKLADY NA REALIZACI:  450.000 Kč bez DPH 

VARIANTA č. 2 
V novém stavu je navrhováno rozšíření šířky komunikace v ulici K Velodromu tak, aby byl 
zajištěn průjezd v obou pruzích. Rozšíření bude zajištěno zvětšením asfaltové plochy, tak aby 
nedocházelo k najíždění vozidel jedoucích směrem od Dobroměřic do protisměrného jízdního 
pruhu. Výškový rozdíl mezi stávajícím terénem a novou komunikací bude zajištěn nově 
vybudovanou opěrnou gabionovou zdí. Nová zeď bude zasahovat do jednoho stávajícího 
stromu, který bude nutné přesadit, avšak při realizaci je dost pravděpodobné, že stromy utrpí 
újmu, neboť jsou v manipulačním prostoru stavby. Touto variantou nebude dotčena stávající 
cyklostezka. 

U varianty s gabionovou zdí bude nutné osadit podél zdi betonové silniční obruby z důvodu 
zamezení vnikání dešťové vody do konstrukce opěrné zdi. Dešťová voda tak bude svedena na 
jedno místo, kde bude svedena volně na terén. 

ODHADOVANÉ NÁKLADY NA REALIZACI:   600.000 Kč bez DPH 
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Dopravní komise výše uvedené projednala dne 03.05.2017 s následujícím závěrem: 

Členové DK vzali projektovou dokumentaci na vědomí s tím, že k realizaci doporučují 
variantu č. 1, výškový rozdíl mezi stávajícím terénem a novou komunikací bude zajištěn 
vysvahováním terénu.    

Návrh dopravní komise byl projednán v radě města dne 22.05.2017 s tím, že rada města 
usnesením č. 159/2017 uložila Ing. Sunkovské zajistit realizaci akce s termínem 
do 30.10.2018. 

Komise pro životní prostředí projednala akci dne 17.05.2017 s následujícím závěrem: 

Komise pro životní prostředí preferuje také variantu č.1, současně doporučuje na závěr 
projektu provést náhradní výsadbu odpovídající charakteru dotčeného území. 

Návrh komise pro životní prostředí bude projednán v radě města dne 26.06.2017. 

Při projednávání tohoto bodu členové IK diskutovali s Ing. Sedláčkem o výše uvedených 
variantách řešení projektové dokumentace „rozšíření vozovky u inundačního mostu ve sjezdu 
k ul. K Velodromu“, a to zejména o riziku sesuvu svahu při povodních, dle projektanta by sesuv 
hrozit neměl. 

 

Závěr:  Investiční komise bere předložené informace na vědomí s tím, že k realizaci 
doporučuje variantu č. 1, výškový rozdíl mezi stávajícím terénem a novou komunikací 
bude zajištěn vysvahováním terénu.    

 

Hlasování:   

Pro 5 Brož, Godycká, Tajtl, Bureš, Bouda 

Proti 2    Hořejší, Janeček 

Zdržel se 0  

Nehlasoval  0  

 

4. Akce č. 27/2017/Inv „PD – rekonstrukce Letního cvičiště v Lounech“ 

Odbor správy majetku předložil členům IK k projednání koncepci řešení rekonstrukce Letního 

cvičiště v Lounech. Koncepce řešení vychází z již dříve vypracované studie a dalších 

požadavků, které byli ze strany města specifikovány v rámci zadání PD. Oproti studii bylo 

požadováno řešení pouze části areálu Letního cvičiště Louny, tj. bez řešení přístavby sportovní 

haly a prostoru, kde se nachází antukové kurty s budovou kuželkárny. Další významnou 

změnou byl požadavek na záměnu travnaté plochy s ohništěm za dětské hřiště s následným 

rozšířením tohoto prostoru. 

V návrhu byly řešeny následující sportovní prvky: 

 víceúčelové hřiště s PUR povrchem (25x45 m), 

 skate park, 

 přírodní travnatá plocha pro malou kopanou (45x25 m), 

 dětské hřiště, 

 parkourové a workoutové hřiště. 

Na jednání investiční komise byl předložen upravený návrh dispozice severní části, kde se po 

projednání OSM požadovalo rozšíření dětského hřiště až k workoutovým prvkům na úkor 

vodního prvku se zelení. Dětské hřiště by mělo být určeno pro širší věkovou kategorii. 

Parkourové prvky budou přesunuty do prostoru skateparku a na jejich místě budou navrženy 
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venkovní fitness prvky. Dále bylo dopracováno hygienické zázemí, které má být řešeno 

rozšířením stávajícího objektu u vstupu do areálu. 

V areálu se dále zvažuje studniční vrt, který by měl sloužit pro napájení závlahy travnatého 

hřiště, popřípadě vodních prvků. 

Po schválení koncepce bude dopracován další stupeň projektu, který bude opět 

v rozpracovanosti předložen IK s tím, že by schválená dispozice měla být pro další postup 

projekčních prací daná. 

Plánovaný termín realizace:    2018 - 2019 

Zpracovatel PD (elektro): ES Projekt s.r.o., cena PD 48.400 Kč vč. DPH. 

Při projednávání tohoto bodu členové IK diskutovali s projektantem možnosti povrchu dětského 
hřiště, možné umístění zeleného pásu do středu hřiště a jeho případné zastínění stromy. Dále 
též diskutovali o vhodnosti povrchu pěších komunikací. Projektant také upozornil na možné 
komplikace v podobě kabelové vedení nízkého a vysokého vedení napříč areálem Letního 
cvičiště. Na závěr bylo členy IK doporučeno projednání výše uvedené akce též ve sportovní 
komisi RM. 

Závěr:  Investiční komise bere předložený materiál na vědomí. 
 

Hlasování:   

Pro 7 Brož, Godycká, Hořejší, Tajtl, Bureš, Bouda, Janeček 

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval  0  

 

5. Harmonogram plnění Plánu investic na rok 2017 a Plánu oprav a udržování na rok 2017 – 
aktualizace k 07.06.2017  

Odbor správy majetku seznámil členy IK s harmonogramem plnění Plánu investic na rok 2017 
a Plánu oprav a udržování na rok 2017, který byl aktualizován ke dni 07.06.2017. Další 
aktualizace těchto plánů budou členům IK předkládány v průběhu roku 2017. 

 
Závěr:  Investiční komise bere na vědomí předložené informace ve věci plnění Plánu 
investic na rok 2017 a Plánu oprav a udržování na rok 2017 – aktualizace k 07.06.2017. 

 

Hlasování:   

Pro 7 Brož, Godycká, Hořejší, Tajtl, Bureš, Bouda, Janeček 

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval 0  

 

 
6. Revize Plánu investic a Plánu oprav a udržování na rok 2017 

Odbor správy majetku provedl k datu 07.06.2017 revizi Plánu investic na rok 2017 a Plánu 
oprav a udržování na rok 2017 s tímto výsledkem: 

a) Plán investic na rok 2017 – úspora činí 21.469.353 Kč (omezen rozsah prací u akce 
č. 15/2017/Inv, dále úspora zejména u akcí č. 3/2017/Inv, 7/2017/Inv, 12/2017/Inv, 
14/2017/Inv a 27/2017/Inv)   

b) Plán oprav a udržování na rok 2017 – úspora činí 629.072 Kč. 
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Na základě usnesení rady města a předložených požadavků Správy sportovních zařízení 
města Loun, p. o. a OSM předložil OSM členům IK k posouzení návrhy na realizaci 
nových akcí, které lze financovat z vykázaných úspor: 
 

o Městské koupaliště – celková oprava bytu správce, odhad nákladů  400.000 Kč 
o Městské koupaliště – oprava dlažby v jednotlivých bazénech, odhad nákladů 

500.000 Kč  
o Městské koupaliště – oprava tobogánu, odhad nákladů 250.000 Kč 
o Městské koupaliště – rozšíření zavlažovacího systému, odhad nákladů 400.000 Kč 
o Městský zimní stadion – vybudování recepce, odhad nákladů 300.000 Kč 
o Městská sauna – nákup infrasauny pro 6 – 7 osob, odhad nákladů 300.000 Kč 
o Oprava bytu č. 2 na Tyršově náměstí 1974, odhad nákladů 500.000 Kč 
o Oprava bytu č. 7 na Tyršově náměstí 1973, odhad nákladů 500.000 Kč 
o Rozšíření veřejného osvětlení v ul. Petra Obrovce za čp. 2257-2259, náklady dle 

PD 116.000 Kč 
o Rozšíření veřejného osvětlení v ul. Jana Roháče z Dubé, náklady dle PD 145.000 

Kč 
o Rozšíření veřejného osvětlení K Velodromu, náklady dle PD 170.000 Kč 
o Ulice Říční – oprava komunikace mezi zahradami, odhad nákladů 1.750.000 Kč 
o Akce č. 7/2017/Opr „Opravy komunikací většího rozsahu“ – rozšíření o další akce, 

navýšení nákladů o 400.000 Kč 
o Akce č. 8/2017/Opr „Opravy chodníků většího rozsahu“ – rozšíření o další akce, 

navýšení nákladů o 650.000 Kč 
o PD – Pergola nad Pramenem Luna, odhad nákladů 24.000 Kč 
o Oprava pavilonu B na výstavišti, odhad nákladů 850.000 Kč 
o PD – zastřešeni jeviště letního kina na výstavišti, odhad nákladů 500.000 Kč 
o PD – nové světelní signalizační zařízení v ul. 28. října, odhad nákladů 65.000 Kč 

 
Investiční komise projednala předložené revize Plánu investic na rok 2017 a Plánu oprav 
a udržování na rok 2017 zpracované k datu 07.06.2017 a rozhodla se o každém návrhu 
hlasovat zvlášť. 
 
Městské koupaliště – celková oprava bytu správce, 400.000 Kč 
Jedná se o celkovou opravu bytu správce městského koupaliště. V rámci akce bude 
provedeno: oprava elektroinstalace, odpadů a rozvodů vody, oprava podlahy omítek a stropů, 
celková oprava koupelny, WC, výměna dveří. 
 
Stanovisko OSM – OSM doporučil IK zařadit akci do Plánu oprav a udržování na rok 2017. 
 
Závěr: Investiční komise doporučuje zařadit akci „Městské koupaliště – celková oprava 
bytu správce“ s částkou 400.000 Kč do Plánu oprav a udržování na rok 2017 s tím, 
že tato bude financována z vykázané úspory při revizi Plánu investic na rok 2017. 
 

Hlasování:   

Pro 6   Brož, Hořejší, Tajtl, Bureš, Bouda, Janeček 

Proti 0  

Zdržel se 1   Godycká 

Nehlasoval  0  
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Městské koupaliště – oprava dlažby v jednotlivých bazénech, 500.000 Kč 
Jedná se o celkovou opravu všech poškozených dlaždic ve třech bazénech, zahájení realizace 
bude po ukončení sezóny (cca 15.09.2017). 

 
Stanovisko OSM – OSM doporučil IK zařadit akci do Plánu oprav a udržování na rok 2017. 
 
Závěr: Investiční komise doporučuje zařadit akci „Městské koupaliště – oprava dlažby 
v jednotlivých bazénech“ s částkou 500.000 Kč do Plánu oprav a udržování na rok 2017 
s tím, že tato bude financována z vykázané úspory při revizi Plánu investic na rok 2017. 
 

Hlasování:   

Pro 7   Brož, Godycká, Hořejší, Tajtl, Bureš, Bouda, Janeček 

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval  0  

 
Městské koupaliště – oprava tobogánu, 250.000 Kč 
Technický stav tobogánu je zajištěn pouze pro letošní sezónu. Jedná se o výměnu čtyř dílů 
tobogánu včetně vadných šroubů. 
 
Zahájení realizace akce bude po ukončení sezóny (cca 15.09.2017).  

 
Stanovisko OSM – OSM nedoporučil IK zařadit akci do Plánu oprav a udržování na rok 2017, 
SSZML, p. o.  má v rezervním fondu volných cca 400.000 Kč a v investičním fondu 
cca 381.000 Kč. 
 
Závěr: Investiční komise doporučuje tuto opravu řešit přímo SSZML p. o. v rámci jejích 
finančních prostředků.  
 

Hlasování:   

Pro 7   Brož, Godycká, Hořejší, Tajtl, Bureš, Bouda, Janeček 

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval  0  

 
 
Městské koupaliště – rozšíření zavlažovacího systému, 400.000 Kč 
V současném stavu nelze udržet trávníky v odpovídající kvalitě, při vyšších teplotách tráva 
usychá již začátkem sezóny. Zahájení realizace bude po ukončení sezóny (cca 15.09.2017). 

 
Stanovisko OSM – OSM doporučil IK zařadit akci do Plánu investic na rok 2017. 
 
Závěr: Investiční komise doporučuje zařadit akci „Městské koupaliště – rozšíření 
zavlažovacího systému“ s částkou 400.000 Kč do Plánu investic na rok 2017 s tím, 
že tato bude financována z vykázané úspory při revizi Plánu investic na rok 2017. 
 

Hlasování:   

Pro 7   Brož, Godycká, Hořejší, Tajtl, Bureš, Bouda, Janeček 

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval  0  
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Městský zimní stadion – vybudování recepce, 300.000 Kč 
V současném stavu nelze zamezit volnému pohybu osob. Jedná se o rozšíření stávající 
pokladny o novou recepci. Akci nutno realizovat do konce roku 2017. 

 
Stanovisko OSM – OSM nedoporučil IK zařadit akci do Plánu investic na rok 2017, ale na rok 
2018 a to z důvodu požadavku na zřízení i sociálního zařízení, přívodů vody a kanalizace, kdy 
k realizaci akce bude nutno nechat zpracovat projektovou dokumentaci a učinit další kroky ve 
vztahu ke stavebnímu úřadu i poskytovateli dotace, před vlastní realizací. 
 
Závěr: Investiční komise doporučuje zařadit akci „Městský zimní stadion – vybudování 
recepce“ s částkou 300.000 Kč do Plánu investic na rok 2018.  
 

Hlasování:   

Pro 6   Brož, Godycká, Hořejší, Tajtl, Bouda, Janeček 

Proti 0  

Zdržel se 1   Bureš 

Nehlasoval  0  

 
 
Městská sauna – nákup infrasauny pro 6 – 7 osob,  300.000 Kč 
Po uzavření Městské plavecké haly je jedna sauna nedostačující, poptávka převyšuje nabídku. 
Akci je nutno provést do zahájení provozu (provoz zahájen 01.10.2017). 

 
Stanovisko OSM – OSM doporučil IK zařadit akci do Plánu investic na rok 2017. 
 
Závěr: Investiční komise doporučuje zařadit akci „Městská sauna – nákup infrasauny 
pro 6 – 7 osob“ s částkou 300.000 Kč do Plánu investic na rok 2017 s tím, že tato bude 
financována z vykázané úspory při revizi Plánu investic na rok 2017. 
 

Hlasování:   

Pro 7   Brož, Godycká, Hořejší, Tajtl, Bureš, Bouda, Janeček 

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval  0  

 
 

Oprava bytu č. 2 na Tyršově náměstí 1974, 500.000 Kč 
Usnesením RM č. 87/2017 ze dne 13.03.2017 rada města uložila OSM při revizi investičního 
rozpočtu roku 2017 navrhnout k zařazení opravu bytů. 
Jedná se o byt velikosti 1+2, který je v neobyvatelném stavu. V rámci akce bude provedeno: 
nové podlahy, omítky, elektroinstalace, koupelna, WC, kuchyňská linka včetně sporáku, jádro 
včetně rozvodů. Dále bude provedeno vyčištění a nátěr radiátorů (případně výměna). 
V případě schválení bude tato akce zařazena do Plánu oprav a udržování na rok 2017. 
 
Stanovisko OSM – OSM doporučil IK zařadit akci do Plánu oprav a udržování na rok 2017. 
 
Při projednávání tohoto bodu členové IK diskutovali o opravě bytu a doporučili vyžádat si výkaz 
závazků a pohledávek SVJ. 
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Závěr: Investiční komise hlasovala o návrhu na usnesení v tomto znění: IK doporučuje 
zařadit akci „Oprava bytu č. 2 na Tyršově náměstí 1974“ s částkou 500.000 Kč do Plánu 
oprav a udržování na rok 2017 s tím, že tato bude financována z vykázané úspory při 
revizi Plánu investic na rok 2017. Vzhledem k níže uvedenu výsledku hlasování 
investiční komise zařazení akce nepodpořila, neboť dle „Jednacího řádu komisí Rady 
města Loun“ čl. 3 odst. 2 je usnesení komise platné pokud s ním vyslovila souhlas 
nadpoloviční většina všech jmenovaných členů komise (v tomto případě: celkem 9 
členů, přítomných 7 členů). 
 

Hlasování:   

Pro 4   Brož, Hořejší, Tajtl, Janeček 

Proti 3   Godycká, Bureš, Bouda 

Zdržel se 0  

Nehlasoval 0  

 
 

Oprava bytu č. 7 na Tyršově náměstí 1973, 500.000 Kč 
Usnesením RM č. 87/2017 ze dne 13.03.2017 rada města uložila OSM při revizi investičního 
rozpočtu roku 2017 navrhnout k zařazení opravu bytů. 
Jedná se o byt velikosti 1+2, který je v neobyvatelném stavu. V rámci akce bude provedeno: 
nové podlahy, omítky, elektroinstalace, koupelna, WC, kuchyňská linka včetně sporáku, jádro 
včetně rozvodů. Dále bude provedeno vyčištění a nátěr radiátorů (případně výměna). 

 
Stanovisko OSM – OSM doporučil IK zařadit akci do Plánu oprav a udržování na rok 2017. 
 
Při projednávání tohoto bodu členové IK diskutovali o opravě bytu a doporučili vyžádat si výkaz 
závazků a pohledávek SVJ. 
 

Závěr: Investiční komise hlasovala o návrhu na usnesení v tomto znění: IK doporučuje 
zařadit akci „Oprava bytu č. 7 na Tyršově náměstí 1973“ s částkou 500.000 Kč do Plánu 
oprav a udržování na rok 2017 s tím, že tato bude financována z vykázané úspory při 
revizi Plánu investic na rok 2017. Vzhledem k níže uvedenu výsledku hlasování 
investiční komise zařazení akce nepodpořila, neboť dle „Jednacího řádu komisí Rady 
města Loun“ čl. 3 odst. 2 je usnesení komise platné pokud s ním vyslovila souhlas 
nadpoloviční většina všech jmenovaných členů komise (v tomto případě: celkem 9 
členů, přítomných 7 členů). 
 

Hlasování:   

Pro 4   Brož, Hořejší, Tajtl, Janeček 

Proti 3   Godycká, Bureš, Bouda 

Zdržel se 0  

Nehlasoval 0  

 
 

Rozšíření veřejného osvětlení v ul. Petra Obrovce za čp. 2257-2259, 116.000 Kč 
V letošním roce byla zpracována PD. Jedná se o propoj mezi ulicí P. Obrovce a 
nám. P. Obrovce. V rámci akce budou osazeny 3 stožáry včetně svítidel. 

 
Stanovisko OSM – OSM doporučil IK zařadit akci do Plánu investic na rok 2017. 
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Závěr: Investiční komise doporučuje zařadit akci „Rozšíření veřejného osvětlení v ul. 
Petra Obrovce za čp. 2257-2259“ s částkou 116.000 Kč do Plánu investic na rok 2017 
s tím, že tato bude financována z vykázané úspory při revizi Plánu investic na rok 2017. 
 

Hlasování:   

Pro 7 Brož, Godycká, Hořejší, Tajtl, Bureš, Bouda, Janeček 

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval  0  

 
 

Rozšíření veřejného osvětlení v ul. Jana Roháče z Dubé, 145.000 Kč 
V letošním roce byla zpracována PD. Jedná se o osazení 1 stožáru včetně svítidla. 
 
Stanovisko OSM – OSM doporučil IK zařadit akci do Plánu investic na rok 2017. 
 
Závěr: Investiční komise doporučuje zařadit akci „Rozšíření veřejného osvětlení v ul. 
Jana Roháče z Dubé“ s částkou 145.000 Kč do Plánu investic na rok 2017 s tím, že tato 
bude financována z vykázané úspory při revizi Plánu investic na rok 2017. 
 

Hlasování:   

Pro 7   Brož, Godycká, Hořejší, Tajtl, Bureš, Bouda, Janeček 

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval  0  

 
 
Rozšíření veřejného osvětlení K Velodromu, 170.000 Kč 
V letošním roce byla zpracována PD. Jedná se o úsek od kynologického cvičiště na hranici 
katastrálního území Louny. V rámci akce budou osazeny 3 stožáry včetně svítidel. 
 
Stanovisko OSM – OSM doporučil IK zařadit akci do Plánu investic na rok 2017. 

 
Závěr: Investiční komise doporučuje zařadit akci „Rozšíření veřejného osvětlení 
K Velodromu“ s částkou 170.000 Kč do Plánu investic na rok 2017 s tím, že tato bude 
financována z vykázané úspory při revizi Plánu investic na rok 2017. 
 

Hlasování:   

Pro 7   Brož, Godycká, Hořejší, Tajtl, Bureš, Bouda, Janeček 

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval  0  

 
 

Ulice Říční – oprava komunikace mezi zahradami, 1.750.000 Kč 
Usnesením RM č. 371/2016 bylo uloženo OSM zajistit provedení opravy komunikace v ul. 
Říční od sjezdu k zahradám až po vjezd k ČOV s tím, že na krytí těchto výdajů budou použity 
případné volné finanční prostředky vykázané při revizi Plánu oprav a udržování na rok 2017. 
Tato oprava bude provedena jako střední oprava komunikace s omezením provozu nad 3,5 t. 
V případě finanční spoluúčasti SčVK v minimální výši 50 % nákladů vzešlých z výběrového 
řízení bude oprava provedena pro provoz s vyšší tonáží vozidel SčVK v souladu s projektovou 
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dokumentací. Od ledna 2017 probíhala jednání se zástupci SčVK a.s. ve věci spolufinancování 
této akce. V dubnu 2017 zástupce vedení SčVK a.s. telefonicky informoval město (pana 
starostu) o možné přefakturaci částky 750.000 Kč na SčVK a. s. Po ověření na ekonomickém 
odboru bylo zjištěno, že přefakturaci na SčVk a. s. lze řešit až po uskutečnění plnění, tj. až 
město zaplatí fakturu zhotoviteli. Z tohoto důvodu je nutné mít zabezpečeny finanční 
prostředky na realizaci celé akce.  
 
Stanovisko OSM – OSM doporučil IK zařadit akci do Plánu oprav a udržování na rok 2017. 
 
Závěr: Investiční komise hlasovala o návrhu na usnesení v tomto znění: IK doporučuje 
zařadit akci „Ulice Říční – oprava komunikace mezi zahradami“ s částkou 1.750.000 Kč 
do Plánu oprav a udržování na rok 2017 s tím, že tato bude financována z vykázané 
úspory při revizi Plánu investic na rok 2017. Vzhledem k níže uvedenu výsledku 
hlasování investiční komise zařazení akce nepodpořila, neboť dle „Jednacího řádu 
komisí Rady města Loun“ čl. 3 odst. 2 je usnesení komise platné pokud s ním vyslovila 
souhlas nadpoloviční většina všech jmenovaných členů komise (v tomto případě: 
celkem 9 členů, přítomných 7 členů). 
 

Hlasování:   

Pro 1   Brož 

Proti 3   Hořejší, Tajtl, Janeček 

Zdržel se 3   Godycká, Bureš, Bouda 

Nehlasoval 0  

 
 
Akce č. 7/2017/Opr „Opravy komunikací většího rozsahu“, navýšení nákl. o 400.000 Kč 
Jedná se o rozšíření akce o další opravy, a to o opravu propadlé dlážděné komunikace 
Komenského nám. x Pražská a o opravu otočky u kotelny v ulici 17. listopadu. 
 
V případě schválení budou rozpočtované výdaje  u Akce č. 7/2017/Opr „Opravy komunikací 
většího rozsahu“ navýšeny o požadovanou částku. 
  
Stanovisko OSM – OSM doporučil IK rozšířit akci o výše uvedené opravy komunikací. 
 
Závěr: Investiční komise doporučuje rozšířit akci č. 7/2017/Opr „Opravy komunikací 
většího rozsahu“ o další navrhované opravy komunikací s tím, že na jejich 
dofinancování ve výši  400.000 Kč bude použita úspora při revizi Plánu investic na rok 
2017. 
 

Hlasování:   

Pro 7   Brož, Godycká, Hořejší, Tajtl, Bureš, Bouda, Janeček 

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval  0  

 
 
Akce č. 8/2017/Opr „Opravy chodníků většího rozsahu“, navýšení nákl. o 650.000 Kč 
Jedná se o rozšíření akce o další opravy chodníků, a to v ulicích Kosmonautů 2282-2293, 
Vladimirská (pokládka asfaltu na panelku), Vladimirská (od podchodu k ul. Lipová, Pionýrů 
a podél velkého parkoviště a č.p. 2609-2615), Skupova 2523-2524, U Stadionu - vedle opravy 
komunikace podél č.p. 2531-2534 (původní zadávací list), bude provedena pokládka 
asfaltového koberce v úseku č.p. 2534-2530 a 2535-2538. 
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V případě schválení budou rozpočtované výdaje  u Akce č. 8/2017/Opr „Opravy chodníků 
většího rozsahu“ navýšeny o požadovanou částku. 
  
Stanovisko OSM – OSM doporučil IK rozšířit akci o výše uvedené opravy komunikací. 
 
Při projednávání tohoto bodu bylo členy IK navrženo doplnit rozšíření této akce ještě 
o opravu části chodníku v ul. Čeňka Zemana (úseku od ul. Dykova k ul. Jarošova). 
 
Závěr: Investiční komise doporučuje rozšířit akci č. 8/2017/Opr „Opravy chodníků 
většího rozsahu“ o další navrhované opravy chodníků s tím, že na jejich dofinancování 
ve výši  850.000 Kč bude použita úspora při revizi Plánu investic na rok 2017. 
 
 

Hlasování:   

Pro 7   Brož, Godycká, Hořejší, Tajtl, Bureš, Bouda, Janeček 

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval  0  

 
 

PD – Pergola nad Pramenem Luna, 24.000 Kč 
Usnesením RM č. 248/2016/5 bylo OSM uloženo zajistit kultivaci veřejného prostoru 

u Pramenu Luna a zabývat se příp. možností vypracování architektonické studie. 
Architektonická studie již byla zpracována. Po jejím posouzení architekt města doporučil řešit 
úpravu zeleně v rámci její údržby a zadat zpracování projektové dokumentace pouze na 
zhotovení pergoly nad Pramenem Luna. 

 
Stanovisko OSM – OSM doporučil IK zařadit akci do Plánu investic na rok 2017. 
 
Závěr: Investiční komise doporučuje zařadit akci „PD – Pergola nad Pramenem Luna“ 
s částkou 24.000 Kč do Plánu investic na rok 2017 s tím, že tato bude financována 
z vykázané úspory při revizi Plánu investic na rok 2017. 
 

Hlasování:   

Pro 7   Brož, Godycká, Hořejší, Tajtl, Bureš, Bouda, Janeček 

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval  0  

 
 

Oprava pavilonu B na výstavišti, 850.000 Kč 
Projektová dokumentace bude zpracována do konce června 2017. V rámci akce bude 
provedena sanace – výměna poškozených dřevěných nosných prvků (hranolů) – spodní 
a horní vodorovné prvky, nosné sloupky, opravy zhlaví vazníků, kompletní výměna střešní 
krytiny s lokání opravou plošného bednění a realizace klempířských prvků, výměna opláštění – 
v interiéru v rozsahu cca 15 - 20% plochy, v exteriéru v rozsahu 100 % plochy. 
 

 
Stanovisko OSM – OSM doporučil IK zařadit akci do Plánu oprav a udržování na rok 2017. 
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Závěr: Investiční komise doporučuje zařadit akci „Oprava pavilonu B na výstavišti“ 
s částkou 850.000 Kč do Plánu oprav a udržování na rok 2017 s tím, že tato bude 
financována z vykázané úspory při revizi Plánu investic na rok 2017. 

 
 

Hlasování:   

Pro 7   Brož, Godycká, Hořejší, Tajtl, Bureš, Bouda, Janeček 

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval  0  

 
PD – zastřešeni jeviště letního kina na výstavišti, 500.000 Kč 
Projekt byl zařazen do rozpočtu na rok 2016 s částkou 50.000 Kč, ale z důvodu zamítavého 
stanoviska Povodí Ohře bylo od tohoto záměru upuštěno. Město zjišťovalo další možné řešení, 
které by bylo přípustné pro Povodí Ohře. Zastřešení lze řešit vybudováním tzv. membrány – 
dle nezávazné nabídky však výdaje na zpracování projektové dokumentace činí téměř 
500.000 Kč (posouzení statiky, návrh tvaru membrány, návrh stávajících konstrukcí, návrh 
nosné ocelové konstrukce, dokumentace, stavebně technický průzkum a jiné). 

 
Stanovisko OSM – OSM doporučil IK zařadit akci do Plánu investic na rok 2017 a to z důvodu 
jejího zařazení již v roce 2016. 
 
Závěr: Investiční komise doporučuje zařadit akci „PD – zastřešeni jeviště letního kina 
na výstavišti“ s částkou 500.000 Kč do Plánu investic na rok 2017 s tím, že tato bude 
financována z vykázané úspory při revizi Plánu investic na rok 2017. 
 

Hlasování:   

Pro 7   Brož, Godycká, Hořejší, Tajtl, Bureš, Bouda, Janeček 

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval  0  

 
PD – nové světelní signalizační zařízení v ul. 28. října, 65.000 Kč 
Jedná se o přechod pro chodce v ulici 28. října v blízkosti ZŠ Kpt. Otakara Jaroše, Louny. 
Důvodem pro instalaci světelného signalizačního zařízení je předpokládané zklidnění dopravy 
a s tím související zvýšení bezpečnosti chodců, zejména žáků předmětné základní školy. 
Realizace akce by byla navržena do rozpočtu na příští rok.  

 
Stanovisko OSM – OSM doporučil IK zařadit akci do Plánu investic na rok 2017. 
 
Závěr: Investiční komise hlasovala o návrhu na usnesení v tomto znění: IK doporučuje 
zařadit akci „PD – nové světelní signalizační zařízení v ul. 28. října“ s částkou 65.000 Kč 
do Plánu investic na rok 2017 s tím, že tato bude financována z vykázané úspory při 
revizi Plánu investic na rok 2017. Vzhledem k níže uvedenu výsledku hlasování 
investiční komise zařazení akce nepodpořila, neboť dle „Jednacího řádu komisí Rady 
města Loun“ čl. 3 odst. 2 je usnesení komise platné pokud s ním vyslovila souhlas 
nadpoloviční většina všech jmenovaných členů komise (v tomto případě: celkem 9 
členů, přítomných 7 členů). 
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Hlasování:   

Pro 0    

Proti 1   Godycká 

Zdržel se 6   Brož, Hořejší, Tajtl, Bureš, Bouda, Janeček 

Nehlasoval  0  

 
 

Investiční komise dále projednala návrh nové akce, kterou předložil Bc. Janeček: 

Průzkum pramenů Mikuláška, Jánovka a František v Lounech, 100.000 Kč 
Jedná se o průzkum pramenů Mikuláška, Jánovka a František pro jejich následné obnovení. 
 
Závěr: Investiční komise doporučuje zařadit akci „Průzkum pramenů Mikuláška, 
Jánovka a František v Lounech“ s částkou 100.000 Kč do Plánu investic na rok 2017 
s tím, že tato bude financována z vykázané úspory při revizi Plánu investic na rok 2017. 
 

Hlasování:   

Pro 7   Brož, Godycká, Hořejší, Tajtl, Bureš, Bouda, Janeček 

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval  0  

 
Na realizaci výše doporučených akcí bude celkem zapojeno 4.755.000 Kč, a to z Plánu 
investic na rok 2017. Akce, které investiční komise doporučuje k zařazení do Plánu investic 
na rok 2017 a do Plánu oprav a udržování na rok 2017 budou projednány v radě města 
dne 26.06.2017 a následně v zastupitelstvu města dne 18.09.2017. 
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Další jednání investiční komise se uskuteční dne 19.07.2017 (středa) od 15:00 hod. 

 
 
Účast členů investiční komise na jednáních  

 
 
   

Počet jednání ve 
volebním období* 

28 
   

 
 
    

Jméno a příjmení: Přítomen* Omluven* Neomluven* 

Pavel Brož 28   

PhDr. Dagmar Godycká 22 6  

Ing. Petra Dragounová 15 11  

Bc. Rudolf Janeček 24 4  

Martin Batala 25 3  

Ing. Edita Hořejší 27 1  

Ing. arch. Josef Kautský 26 2  

Jaroslav Bouda 22 6  

Ing. Miloš Tajtl 25 3  

Alexandr Bureš 2   
 

 

* uvádí se jen počet jednání od začátku volebního období tj. od konce roku 2014 

V 04/2017 došlo ke změně členů inv. komise - rezignace Ing. P. Dragounové, jmenování p. A. Bureše. 
 

Schválil: Pavel Brož  předseda IK  16.06.2017   

 Jméno  funkce  datum  podpis 
 
Ověřil: Ing. Edita Hořejší  člen IK  16.06.2017   

 Jméno  funkce  datum  podpis 
 
Zapsala:  Hana Platilová  tajemnice IK  16.06.2017   

 Jméno  funkce  datum  podpis 
 

 

 
Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, je komise iniciativním a poradním orgánem rady města. Její 
stanoviska a náměty jsou předkládány k projednání radě města, která k nim zaujímá své konečné 
rozhodnutí formou usnesení.      
 
Zápis z jednání investiční komise RM č. 6/2017 projednala Rada města Loun na své 
58. schůzi dne 26.06. 2017 a přijala k němu následující usnesení:  
 
Usnesení č. 205/2017  
Zápis z jednání investiční komise RM č. 6/2017  
 
Rada města 
1) b e r e  n a  v ě d o m í  
zápis z jednání investiční komise RM č. 6/2017 ze dne 14.06.2017 



     MĚSTO LOUNY 
 

Zápis z jednání  
 

 
 

 

  16/17 

2) s c h v a l u j e  
návrhy investiční komise RM uvedené v zápisu č. 6/2017 takto: 
a) Akci „Úprava piazzetty Vrchlického divadla dle návrhu Zdeňka Sýkory“ realizovat bez etapizace 

v roce 2018 
b) Akci č. 17/2017/Inv „PD – rozšíření vozovky u inundačního mostu ve sjezdu k ul. K Velodromu“ 

– realizovat akci rozšíření vozovky u inundačního mostu ve sjezdu k ul. K Velodromu ve 
variantě č. 1, výškový rozdíl mezi stávajícím terénem a novou komunikací bude zajištěn 
vysvahováním terénu 

c) Akci „Městské koupaliště – oprava tobogánu“ řešit v rámci finančních prostředků SSZML p. o. 
d) Akci „Městský zimní stadion – vybudování recepce“ zařadit do Plánu investic na rok 2018 
3) s o u h l a s í  
a) S dalšími navrhovanými opravami komunikací dle bodu č. 6 zápisu z jednání investiční komise 

RM č. 6/2017 v rámci akce č. 7/2017/Opr „Opravy komunikací většího rozsahu“ s tím, že na 
jejich dofinancování ve výši 400.000 Kč bude použita úspora při revizi Plánu investic na rok 
2017 

b) S dalšími navrhovanými opravami chodníků dle bodu č. 6 zápisu z jednání investiční komise 
RM č. 6/2017 v rámci akce č. 8/2017/Opr „Opravy chodníků většího rozsahu“ s tím, že na jejich 
dofinancování ve výši 850.000 Kč bude použita úspora při revizi Plánu investic na rok 2017 

4) s o u h l a s í  
- se zařazením nových akcí do Plánu investic na rok 2017: 
• Akce č. 36/2017/Inv „Městské koupaliště – rozšíření zavlažovacího systému“ s částkou 
400.000 Kč 
• Akce č. 37/2017/Inv „Městská sauna – nákup infrasauny pro 6 – 7 osob“ s částkou 300.000 Kč 
 • Akce č. 38/2017/Inv „Rozšíření veřejného osvětlení v ul. Petra Obrovce za čp. 2257-2259“ 
s částkou 116.000 Kč 
• Akce č. 39/2017/Inv „Rozšíření veřejného osvětlení v ul. Jana Roháče z Dubé“ s částkou 
145.000 Kč 
• Akce č. 40/2017/Inv „Rozšíření veřejného osvětlení K Velodromu“ s částkou 170.000 Kč 
• Akce č. 41/2017/Inv „PD – Pergola nad Pramenem Luna“ s částkou 24.000 Kč 
• Akce č. 42/2017/Inv „PD – Zastřešení jeviště letního kina na výstavišti“ s částkou 500.000 Kč 
• Akce č. 43/2017/Inv „Průzkum pramenů Mikuláška, Jánovka a František v Lounech“                  
s částkou 100.000 Kč 
- se zařazením nových akcí do Plánu oprav a udržování na rok 2017:  
• Akce č. 44/2017/Opr „Městské koupaliště – celková oprava bytu správce“ s částkou 
400.000 Kč 
• Akce č. 45/2017/Opr „Městské koupaliště – oprava dlažby v jednotlivých bazénech“                  
s částkou 500.000 Kč  
• Akce č. 46/2017/Opr. „Oprava pavilonu B na výstavišti“ s částkou 850.000 Kč 

 Akce č. 47/2017/Opr „Oprava bytu č. 2 na Tyršově náměstí 1974“ s částkou 500.000 Kč 

 Akce č. 48/2017/Opr „Oprava bytu č. 7 na Tyršově náměstí 1973“ s částkou 500.000 Kč 

 Akce č. 49/2017/Opr. „Ulice Říční – oprava komunikace mezi zahradami – 1. etapa“ s částkou 
1.750.000 Kč 
5) s o u h l a s í  
s návrhem rozpočtových změn, které budou součástí rozpočtového opatření č. 4/2017/ZM: 
- snížení kapitálových výdajů ODPA 3412 ORJ 50 – Investice ve výši 400.000 Kč a navýšení 
běžných výdajů ODPA 2212 ORJ 51 – Opravy a udržování ve výši 400.000 Kč na dofinancování 
akce č. č. 7/2017/Opr „Opravy komunikací většího rozsahu“ 
- snížení kapitálových výdajů ODPA 3412 ORJ 50 – Investice ve výši 850.000 Kč a navýšení 
běžných výdajů ODPA 2219 ORJ 51 – Opravy a udržování ve výši 850.000 Kč na dofinancování 
akce č. č. 8/2017/Opr „Opravy chodníků většího rozsahu“ 
- snížení kapitálových výdajů ODPA 3412 a navýšení kapitálových výdajů ODPA 3631                    
v rámci ORJ 50 – Investice ve výši 116.000 Kč na úhradu výdajů souvisejících s realizací akce 
č. 38/2017/Inv „Rozšíření veřejného osvětlení v ul. Petra Obrovce za čp. 2257-2259“ 
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- snížení kapitálových výdajů ODPA 3412 a navýšení kapitálových výdajů ODPA 3631                    
v rámci ORJ 50 – Investice ve výši 145.000 Kč na úhradu výdajů souvisejících s realizací akce 
č. 39/2017/Inv „Rozšíření veřejného osvětlení v ul. Jana Roháče z Dubé“ 
- snížení kapitálových výdajů ODPA 3745 a navýšení kapitálových výdajů ODPA 3631                    
v rámci ORJ 50 – Investice ve výši 170.000 Kč na úhradu výdajů souvisejících s realizací akce 
č. 40/2017/Inv „Rozšíření veřejného osvětlení K Velodromu“ 
- snížení kapitálových výdajů ODPA 2310 a navýšení kapitálových výdajů ODPA 3639                    
v rámci ORJ 50 – Investice ve výši 24.000 Kč na úhradu výdajů souvisejících s realizací akce 
č. 41/2017/Inv „PD – Pergola nad Pramenem Luna“ 
- snížení kapitálových výdajů ODPA 3745 a navýšení kapitálových výdajů ODPA 3639                    
v rámci ORJ 50 – Investice ve výši 500.000 Kč na úhradu výdajů souvisejících s realizací akce 
č. 42/2017/Inv „PD – zastřešeni jeviště letního kina na výstavišti“ 
- snížení kapitálových výdajů ODPA 2321 a navýšení kapitálových výdajů ODPA 3639                    
v rámci ORJ 50 – Investice ve výši 100.000 Kč na úhradu výdajů souvisejících s realizací akce 
č. 43/2017/Inv „Průzkum pramenů Mikuláška, Jánovka a František v Lounech“ 
- snížení kapitálových výdajů ODPA 3412 ORJ 50 – Investice ve výši 400.000 Kč a navýšení 
běžných výdajů ODPA 3412 ORJ 51 – Opravy a udržování ve výši 400.000 Kč na úhradu výdajů 
souvisejících s realizací akce č. 44/2017/Opr „Městské koupaliště – celková oprava bytu správce“ 
- snížení kapitálových výdajů ODPA 2310 ORJ 50 – Investice ve výši 500.000 Kč a navýšení 
běžných výdajů ODPA 3412 ORJ 51 – Opravy a udržování ve výši 500.000 Kč na úhradu výdajů 
souvisejících s realizací akce č. 45/2017/Opr „Městské koupaliště – oprava dlažby v jednotlivých 
bazénech“  
- snížení kapitálových výdajů ODPA 3412 ORJ 50 – Investice ve výši 850.000 Kč a navýšení 
běžných výdajů ODPA 3613 ORJ 51 – Opravy a udržování ve výši 850.000 Kč na úhradu výdajů 
souvisejících s realizací akce č. 46/2017/Opr „Oprava pavilonu B na výstavišti“ 
- snížení kapitálových výdajů ODPA 3412 ORJ 50 – Investice ve výši 500.000 Kč a navýšení 
běžných výdajů ODPA 3612 ORJ 51 – Opravy a udržování ve výši 500.000 Kč na úhradu výdajů 
souvisejících s realizací akce č. 47/2017/Opr „Oprava bytu č. 2 na Tyršově náměstí 1974“ 
- snížení kapitálových výdajů ODPA 3412 ORJ 50 – Investice ve výši 500.000 Kč a navýšení 
běžných výdajů ODPA 3612 ORJ 51 – Opravy a udržování ve výši 500.000 Kč na úhradu výdajů 
souvisejících s realizací akce č. 48/2017/Opr „Oprava bytu č. 7 na Tyršově náměstí 1973“ 
- snížení kapitálových výdajů ODPA 3412 ORJ 50 – Investice ve výši 1.750.000 Kč a navýšení 
běžných výdajů ODPA 2212 ORJ 51 – Opravy a udržování ve výši 1.750.000 Kč na úhradu výdajů 
souvisejících s realizací akce č. 49/2017/Opr. „Ulice Říční – oprava komunikace mezi zahradami – 
1. etapa“ 
6) u k l á d á  
Ing. K r a m e r i u s o v é, vedoucí EO, předložit tento návrh, v rámci rozpočtových změn, 
ke schválení zastupitelstvu města 
T: 18.09.2017 

 

Hlasování:   

Pro 7  Šabata, Čermák, Červa, Kleinová, Rieger, Kurka, Janda  

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval    

 
 
 
 


